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 (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا

 ريـرـتق

 االجتماع التحضيري اإلقليمي حول قضايا البيئة والموارد الطبيعية للمنتدى العربي 
  2018للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى 

 2018نيسان/أبريل  12و 11القاهرة، 

 زموجـ

االجتماع التحضيري اإلقليمي حول قضايا البيئة والموارد الطبيعية للمنتدى العربي للتنمية  ُعقد
اركت شو .2018بريل نيسان/أ 12و 11في  القاهرة في 2018المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى 

لمجلس الوزراء العرب واألمانة الفنية  ،االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(في تنظيمه اللجنة 
االجتماع ممثلون عن حضر و المتحدة للبيئة. المسؤولين عن شؤون البيئة في جامعة الدول العربية، واألمم

القطاع ولمجتمع المدني او ،منظمات إقليمية ودوليةو ،اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي
 .خبراءمن ال عدٌدالخاص، و

بل التي يمكن من خاللها للمجتمعات في المنطقة العربية أن تصبح أكثر مرونة الساالجتماع  وناقش
للتصدي للمخاطر الناشئة عن التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية، والحفاظ على النظم اإليكولوجية األرضية 

ي نطاقه عكس االجتماع فو .لتحقيق بيئة صحية ومنتجة، والتحول إلى أنماط استهالك وإنتاج أكثر استدامة
، ليشمل أهداف التنمية 2018موضوعات المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة لعام 

؛ مع معالجة أوجه الترابط والتآزر الواضحة بينهما 15و 12و 11المستدامة الرئيسية الثالثة المتصلة بالبيئة: 
 وبين جميع أهداف التنمية المستدامة األخرى.

واالستنتاجات والتوصيات  ساسيةمجموعة من الرسائل األتضمنت ختامية إلى وثيقة االجتماع ص خُلو
من  2018لعام  التنمية المستدامةب المعنيرفيع المستوى اللى المنتدى السياسي إاتفق المشاركون على رفعها 

 .2018نيسان/أبريل  26 إلى 24من  بيروت انعقد في الذي 2018 لتنمية المستدامةحول االمنتدى العربي خالل 
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 مـةمقد

األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في جامعة اإلسكوا بالتعاون مع  عقدت -1
االجتماع التحضيري اإلقليمي حول قضايا البيئة والموارد الطبيعية للمنتدى "لمتحدة للبيئة واألمم ا الدول العربية

في  2018نيسان/أبريل  12-11 خالل الفترة"، 2018العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى 
شارك في االجتماع ممثلو الدول األعضاء في اللجنة المشتركة للبيئة  .في القاهرة مقّر جامعة الدول العربية

المجتمع  ومنظمات والدولية عدد من المنظمات العربية واإلقليمية ون عنممثلووالتنمية في الوطن العربي، 
لمنطقة السبل التي يمكن من خاللها للمجتمعات في ا ونالمشارك بحث .مجال البيئةمن الخبراء في  وعدٌد ،المدني

العربية أن تصبح أكثر مرونة للتصدي للمخاطر الناشئة عن التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية، والحفاظ على 
ركز و .النظم اإليكولوجية األرضية لتحقيق بيئة صحية ومنتجة، والتحول إلى أنماط استهالك وإنتاج أكثر استدامة

 :ةساسية التالياالمواضيع الثالثة الاالجتماع على 

 الموضوع االول: المدن المستدامة والتلوث )أ(

غير مسبوق أدى إلى تحديات هائلة، بما في ذلك تلوث  حضريًا ًاشهد العالم خالل العقود األخيرة، نمو
توافر الخدمات والبنى التحتية األساسية.  ضعفإلى  ، باإلضافةوالسائلة الهواء والماء والناتج عن النفايات الصلبة

وتمثل المعالجة واإلدارة اآلمنة لمياه الصرف الصحي المنزلية والصناعية والنفايات الصلبة، مع التخطيط السليم 
الستخدام األراضي والتركيز على التصميم المتناغم مع البيئة مساهمات حيوية للمدن المستدامة. ناقش االجتماع 

 2030لفرص وقصص النجاح في المنطقة نحو التنمية الحضرية المستدامة بما يتماشى مع خطة عام الخيارات وا
 وخطط التنمية الحضرية.

 الموضوع الثاني: االستهالك واإلنتاج المستدامين )ب(

ج إلى تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا حول "التقدم المحرز في االستهالك واإلنتا استنادًا
المستدامين في المنطقة العربية"، وإلى االستراتيجية العربية لالستهالك واإلنتاج المستدامين، وإلى توصيات 
االجتماع الخامس للمائدة المستديرة العربية بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين، تم خالل االجتماع تبادل وجهات 

اج المستدامين في المنطقة العربية من خالل وضع خطط النظر ومناقشة سبل تحقيق أنماط االستهالك واإلنت
وطنية متينة لالستهالك واإلنتاج المستدامين وتأكيد أهمية دمجها في الخطط الوطنية والقطاعية، بالتزامن مع 
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والممارسات التجارية المستدامة والسلوك السليم للمستهلك، 

 الموارد الطبيعية.استنزاف لى التكنولوجيات الخضراء وفصل النمو االقتصادي عن باإلضافة إ

 الموضوع الثالث: مكافحة التصحر وتعزيز التنوع البيولوجي )ج(

والنظم اإليكولوجية السليمة اساسية بالنسبة للزراعة المرنة والمنتجة، إال أن معظم  راضيتعتبر األ
 لتصحر وتآكل التربة وفقدان التنوع البيولوجي مما يهدد سبل العيش المستدام.المنطقة العربية معرضة للجفاف وا

للحفاظ على تنوعها البيولوجي من خالل عمل "الفريق العربي المعني بمكافحة  بذلت البلدان العربية جهودًاقد و
دالت التصحر آخذة التصحر وفقدان التنوع البيولوجي"، وتوسيع المناطق المحمية، لكن بالرغم من ذلك، فان مع

في االرتفاع. وتم خالل االجتماع تبادل وجهات النظر ومناقشة سبل تعزيز الترابط بين نتائج البحوث العلمية 
ودورها في تعزيز السياسات من أجل الحفاظ على األراضي بصورة سليمة والحفاظ على التنوع البيولوجي، 

 وبناء الشراكات من أجل توليد ومشاركة المعرفة.
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الرسائل األساسية واالستنتاجات والتوصيات التي تعكس ص االجتماع التحضيري إلى وثيقة تضمّنت ُلخ -2
 التنمية المستدامة ب المعنيرفع هذه الوثيقة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى وسُت .وجهات نظر المشاركين

 .2018لعام 

االجتماع التحضيري اإلقليمي حول قضايا البيئة والموارد الطبيعية للمنتدى مخرجات  -أواًل
 2018العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى 

نتجت عن الرسائل األساسية واالستنتاجات والتوصيات التي مجموعة من  إلى المجتمعونتوصل  -3
كمساهمة من مجلس الوزراء العرب  2018 ربي للتنمية المستدامةلمنتدى العفي فعاليات ا تم عرضهاالمناقشات، 

رفيع المستوى اللمنتدى السياسي إلى اتوصياته المنتدى العربي بدوره سيرفع و .ولين عن شؤون البيئةؤالمس
 .2018التنمية المستدامة لعام ب المعني

 ساسية لالجتماعالرسائل األ

 األولويات االقليمية -أواًل

مع األخذ بعين االعتبار تنمية  –مراعاة التخطيط الحضري المستدام، الفعال اقتصاديًا والسليم بيئيًا  •
لتحقيق تنمية متوازنة بين الريف  –واعادة تأهيل المدن القائمة بالمواكبة مع إنشاء المدن الجديدة 

 ؛والحضر ودعم التفاعل بينهما على المستوى الوطني واالقليمي في المنطقة العربية

تصويب أوضاع العشوائيات وغيرها من الكيانات والممارسات غير الرسمية الناجمة عن تزايد  •
دة من الفرص التي توفرها معدالت الهجرة والنزوح السكاني نحو المدن لمراعاة التساوي في االستفا

 واء؛التنمية الحضرية للجميع على حد س

التأكيد على األولويات التي تم ابرازها في االستراتيجية العربية لالستهالك واإلنتاج المستدامين  •
وخارطة الطريق لتنفيذ برامج اإلطار العشري لبرامج االستهالك واإلنتاج المستدامين في المنطقة 

لة في: الطاقة، المياه، النفايات، التنمية الريفية والقضاء على الفقر، التعليم وأساليب العربية والمتمث
الحياة المستدامة والسياحة المستدامة. والدعوة لوضع خطة عمل تنفيذية لالستراتيجية تتماشى مع 

 ؛التنمية المستدامة وتتضمن آلية رصد ومتابعة أهداف

ل الموارد الطبيعية بأنماط مستدامة والحد من أنشطة النمو توجيه جهود التنمية نحو تعزيز استغال •
االقتصادي المعتمدة على استنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة ضمانًا لحقوق األجيال القادمة، 
والتوعية بذلك على جميع المستويات من خالل الشراكة مع كافة األطراف المعنية، خاصة في 

 ؛قطاعات التعليم واالعالم

زيز التعاون العربي من خالل اعداد رؤية مشتركة تستهدف تحقيق التآزر بين اتفاقيات ريو البيئية تع •
ر المناخي وتدهور التنوع البيولوجي ووضع خطط عمل الثالثة للحد من تأثيرات التصحر والتغّي

 ؛ومشاريع تنفيذية لدعم ذلك
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يذ خطط التنمية الوطنية، والعمل على التأكيد على ضرورة المحافظة على التنوع البيولوجي عند تنف •
بطريقة مستدامة تأخذ في االعتبار اآلثار  –التي شهدت توسعًا ملموسًا  –ان يتم تطوير المدن العربية 

 .على التنوع البيولوجي ودوره في توفير الخدمات األساسية

 الرسائل العامة -ثانيًا

التأثيرات المتداخلة والمتشابكة لقضايا استدامة  التأكيد على ان رفاه وازدهار االنسان يقعان في صميم •
المدن والمجتمعات المحلية، واالستهالك واالنتاج المستدامين، ومكافحة التصحر وتدهور األراضي، 

ن من الضروري إر المناخ. ونظراً لشدة هذه التأثيرات على المنطقة العربية فوالتنوع البيولوجي، وتغّي
شمولية تأخذ في االعتبار التكامل والترابط في اعداد وتنفيذ السياسات  التعامل معها من خالل نظرة

المعنية بكافة المحاور واألنشطة المختلفة وبما يعزز أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو الثالثة )اتفاقية 
ساهم ر المناخ( ويالتنوع البيولوجي، اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّي

 ؛في تنفيذها بصورة تكاملية

من خطة  15و 12و 11أكيد على الدور الرئيسي الذي يلعبه التنفيذ المتكامل والشامل لألهداف الت •
 ؛في تحقيق مبدأ "عدم تخلف أحد عن الركب" 2030التنمية المستدامة لعام 

ساس وشرط رئيسي حجر األن إنهاء االحتالل وإعادة األمن واالستقرار في المنطقة العربية إاالقرار ب •
 ؛للدفع بجهود التنمية المستدامة خاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات والصراعات المسلحة

، 2030التأكيد على الدور الرئيسي الذي يلعبه التنوع البيولوجي في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  •
ه على أهمية أهداف االستراتيجية العالمية للتنوع وتأثيراته في حماية البيئة ومكافحة الفقر، مع التنوي

البيولوجي )أهداف آيشي( لما لها من آثار على توفير الغذاء، وإمدادات المياه العذبة، وتعزيز المرونة 
ر المناخ والكوارث، ودعم خلق فرص العمل في الزراعة ومصايد األسماك في التصدي إلثار تغّي

 .والغابات والقطاعات األخرى

 الرسائل المحددة -لثًاثا

 : جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة ألف
 هداف التنمية المستدامة(أمن  11)الهدف 

تعميم مبادئ المدن الصحية في إدارة وتطوير المناطق الحضرية وذلك من خالل تشجيع وسائل النقل  •
ستخدام المستدام للموارد الطبيعية، واإلدارة السليمة المستدامة ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة واال

بيئيًا للنفايات، واتاحة المساحات الخضراء األمنة للجميع، وتعميم أساليب البناء التقليدية الموفرة 
للطاقة وغيرها اإلجراءات والتدابير، بما يحقق األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية 

 ؛طقة العربيةالمستدامة في المن

مواءمة الخطط الحضرية الوطنية والمحلية الحالية والمستقبلية مع االستراتيجية العربية لإلسكان  •
والتنمية الحضرية المستدامة والخطة الحضرية الجديدة لكيتو لتحقيق االستدامة البيئية في التنمية 

 .الحضرية
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 : ضمان أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة باء
 هداف التنمية المستدامة(أمن  12)الهدف 

ر المناخ وتدهور ن أنماط االستهالك واإلنتاج غير المستدامة تعتبر سببًا رئيسيًا لتغّيأالتأكيد على  •
ن تبني مبادئ االستهالك واإلنتاج إاألراضي واستنزاف الموارد وتلوث الهواء والمياه، وعليه ف

سية لمواجهة هذه التحديات وحماية البيئة، وتحسين رفاه االستجابات الرئي أحدالمستدامين تمثل 
 ؛اإلنسان والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة

تعزيز العمل العربي في المجاالت التي تشهد الدول العربية فيها ميزة تفضيلية، واالستفادة من التقييم  •
فرد من انبعاثات ثاني كد على ضرورة تحسين األداء في مجاالت تلوث الهواء ونصيب الأالذي 

 .أكسيد الكربون واالجهاد المائي ونصيب الفرد من النفايات

 : )أ( مكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره جيم
 هداف التنمية المستدامة(أمن  15)الهدف 

بسبب كثر المناطق في العالم تأثرًا بالتصحر وتدهور األراضي أن المنطقة العربية من أالتأكيد على  •
 ؛موقعها الجغرافي وظروفها المناخية واالستغالل الجائر للموارد

إيالء مزيد من االهمية للحد من تدهور األراضي ومكافحة التصحر والجفاف والعواصف الغبارية  •
في خطط التنمية الوطنية وتفعيل العمل العربي المشترك على المستوى االقليمي وشبه اإلقليمي 

 ؛ظواهر العابرة للحدودلمواجهة تأثير هذه ال

نشطة والبرامج الخاصة بتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر تعزيز التنسيق والتكامل بين األ •
هداف التنمية المستدامة المعني بحماية النظم اإليكولوجية البّرية أمن  15وتلك المتعلقة بتنفيذ الهدف 

وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، 
 ؛ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

دعم االطر المؤسسية العربية المعنية بتنفيذ الترابط والتكامل في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة  •
لبيئية المتعددة األطراف حول التصحر العربية وبصفة خاصة الفريق العربي المعني باالتفاقات ا

مانات االتفاقيات الدولية متعددة االطراف ذات الصلة دعم عمل أإلى  والتنوع البيولوجي، والطلب
 .عمالهأالفريق العربي وتفعيل المشاركة في 

 : )ب( حماية واستعادة وتشجيع االستخدام المستدام للنظم اإليكولوجية األرضية، جيم
 ت على نحو مستدام ووقف فقدان التنوع البيولوجي وإدارة الغابا

 هداف التنمية المستدامة(أمن  15)الهدف 

نه رغم كل الجهود المبذولة على كل المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية إال أن التنوع أالتنويه ب •
لمزيد من لى اإالبيولوجي آخذ في االنخفاض، وأن تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بحاجة 

الجهود وااللتزام، خاصة في ظل التقارير اإلقليمية األخيرة الصادرة عن المنبر الحكومي الدولي 
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إلى  التي تشير (IPBES)للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
 ؛انخفاض التنوع البيولوجي في جميع مناطق العالم

زيادة إدماج التنوع البيولوجي والتزامات االتفاقات البيئية المتعددة األطراف االلتزام بالعمل على  •
األخرى في خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة على المستويات الوطنية واإلقليمية في المنطقة 

 ؛العربية من خالل تخطيط شامل تتقاطع فيه كافة القطاعات

العمل على استفادة الدول العربية من استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر األمم المتحدة للتنوع  •
، لتعزيز االلتزامات بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها ولعكس 2018البيولوجي لعام 

ة المستدامة، ال سيما القضايا العربية المشتركة المتعلقة بالتنوع البيولوجي ودور ذلك في تحقيق التنمي
في ظل تركيز المؤتمر على تعميم التنوع البيولوجي في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتعدين 

 .2020والتصنيع والصحة، وإطالقه لعملية تطوير إطار عالمي جديد سيتم تبنيه في عام 

 أدوات التنفيذ -رابعًا

 لية : فيما يتعلق باستدامة المدن والمجتمعات المحألف
 هداف التنمية المستدامة(أمن  11)الهدف 

اتباع النهج التشاركي التكاملي في التخطيط الحضري وتعزيز االستثمارات في البنية التحتية من  •
لتفعيل الدور الرائد للقطاع الخاص  اتيةؤالمخالل توفير البيئة السياسية والتشريعية والمؤسسية 

 ؛وإشراك منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية العربية

دعم وبناء القدرات البشرية والمؤسسية للسلطات والمجتمعات المحلية العربية وإيجاد مصادر تمويل  •
اخية والتخفيف مبتكرة لتحفيز قدرتها على الحد من والتكيف مع األخطار والكوارث والتغيرات المن

من آثارها، وتطوير أليات التنسيق المشترك الوطنية والعربية لتعزيز دورها في تحقيق االستدامة 
 ؛البيئية والتنمية الحضرية المستدامة

توسيع الحوار وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين كافة الجهات الفاعلة في التنمية الحضرية  •
تويات العربية والوطنية والمحلية من خالل اقامة المنتديات الحضرية واالستدامة البيئية على المس

 ؛وغيرها من المنابر لصياغة رؤى مشتركة تدفعها نحو التنمية المستدامة

توفير الدعم المادي والفني إلعادة تأهيل المدن العربية الواقعة تحت االحتالل وتلك المتأثرة بالنزاعات  •
لتكلفة البيئية ألثارها وبناء قدرات السلطات المحلية لتلبية والصراعات المسلحة، واحتساب ا

في  "إعادة البناء بشكل أفضل"االحتياجات الملحة للسكان والنازحين المتضررين وإدماج مبادئ 
 ؛خطط اإلعمار والتنمية المحلية والوطنية المستقبلية بما يحقق التنمية الحضرية المستدامة

للوفاء بااللتزامات المالية تجاه الدول العربية بحسبها دول نامية، خاصة دعوة الدول والجهات المانحة  •
الدول العربية األقل نموًا، وتلك الواقعة تحت االحتالل والمتأثرة بالنزاعات والصراعات المسلحة، 
 لدعم تحقيق غايات الهدف المعني باستدامة المدن والمجتمعات المحلية من أهداف التنمية المستدامة.
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 : فيما يتعلق باالستهالك واإلنتاج المستدامين باء
 هداف التنمية المستدامة(أمن  12)الهدف 

تطوير خطط وطنية في مجال االستهالك واإلنتاج المستدامين واالستفادة في ذلك من المبادرات  •
 والبرامج اإلقليمية، وكذلك العمل على تبادل الخبرات بين الدول العربية وبخاصة من الدول التي

 ؛أنجزت خططها الوطنية وحققت نتائج إيجابية في هذا الشأن

بناء القدرات والمهارات البشرية والمؤسسية لتعزيز القرار السياسي المستند على ربط وضع  •
 ؛السياسات بالمعرفة والعلوم والتكنولوجيا ونتائج البحث العلمي

سات المالية واألطراف المعنية التأكيد على دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤس •
األخرى والشراكات متعددة األطراف في تنفيذ األهداف والغايات المتعلقة باالستهالك واإلنتاج 
المستدامين مع التركيز على: تعزيز الخدمات البيئية، واستخدام التقنيات المبتكرة، وتوطين 

المستدامة وخلق فرص عمل جديدة والحد التكنولوجيا المناسبة، والتي من شأنها تعزيز االستثمارات 
 ؛من عدم المساواة

تحديد وتطوير آليات تمويل واضحة وكافية لتلبية متطلبات االستثمار في المجاالت المرتبطة  •
باالستهالك واإلنتاج المستدامين، بما في ذلك، الشراكات على المستويين الوطني والدولي 

 ؛البيني العربيوالمساعدات اإلنمائية وتعزيز االستثمار 

التأكيد على أهمية تطوير األطر التشريعية بغية خلق الحوافز المالية وغير المالية الهادفة إلى تغيير  •
 السلوك نحو نهج استهالك وإنتاج أكثر استدامة.

 : فيما يتعلق بالحياة في البر ميج
 هداف التنمية المستدامة(أمن  15)الهدف 

والتنسيق واالتساق والتكامل بين الشركاء من منظمات عربية متخصصة العمل على تضافر الجهود  •
راضي ومكافحة وإقليمية ودولية لتوحيد الجهود نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بتدهور األ

 ؛التصحر ومنحها مساحات أكبر في برامج عملها

فحة التصحر وتدهور دعوة مؤسسات التمويل العربية لخصيص مزيد من الموارد لقطاعات مكا •
 ؛راضي ومكافحة الجفافاأل

تقديم الدعم المادي والفني  –ر المناخ في إطار التزاماتها نحو التكيف مع تغّي –دعوة الدول المتقدمة  •
رضي والتصحر للمنطقة العربية وتيسير نقل التكنلوجيا لتعزيز جهود مكافحة الجفاف وتدهور األ

من لى تحقيق األإولوجيا المالئمة في الدول العربية، بما يؤدي وتعزيز بناء القدرات لتوطين التكن
 ؛المائي والغذائي

توسيع الحوار وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين كافة الجهات الفاعلة في مجاالت التصحر  •
راضي والجفاف على المستويات العربية والوطنية والمحلية من خالل المنابر العربية وتدهور األ

 ؛ة رؤى مشتركة تساهم في تعزيز تحقيق التنمية المستدامةلصياغ
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السعي لتوفير المزيد من الموارد وآليات التمويل، وتعزيز االلتزام السياسي، وبناء القدرات الوطنية  •
واالقليمية، وتقوية التعاون المشترك مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع 

تحقيق االلتزامات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة  المدني، بحيث يصب ذلك في
 ؛في المنطقة العربية

تثمين النماذج الناجحة إلدماج التنوع البيولوجي في المنطقة العربية، كتلك المعنية باالستثمار في  •
بية، والعمل على مزارع الرياح وتبادل الخبرات واالستفادة من التجارب الناجحة في المنطقة العر

تعزيز المحافظة على واالستفادة من المعارف التقليدية والثقافات المجتمعية العربية المرتبطة بصون 
 التنوع البيولوجي لدورها الهام في تحقيق التنمية المستدامة.

 مواضيع البحث والمناقشة -ثانيًا

 االفتتاحيةالجلسة  -ألف

الموارد الطبيعية استدامة رئيسة وممثلة جامعة الدول العربية في االجتماع  ،شهيرة وهبيأشارت السيدة  -4
 إلى الترابط بين أهداف التنمية المستدامة وخصوصًافي كلمتها االفتتاحية والشراكات في جامعة الدول العربية 

سي الرفيع السادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر المدرجة على جدول أعمال المنتدى السيا :األهداف
هذه األهداف متعلقة بالبيئة والموارد الطبيعية التي لها أهمية خاصة للمنطقة  جميعإنّ " افادتالمستوى لهذا العام. و

العربية وذلك بسبب التحديات البيئية الملحة التي تواجهها، والمتمثلة في: ندرة المياه والتصحر وتدهور األراضي 
لطبيعية". وأضافت أّن هذه التحديات تتفاقم بسبب ارتفاع معدالت النمو السكاني وانخفاض كفاءة استخدام الموارد ا

واالضطرابات السياسية وعدم االستقرار الذي تواجهه بعض دول المنطقة، وما لذلك من تداعيات اجتماعية 
د الطبيعية في لى تنامي أعداد النازحين والالجئين وزيادة الضغط على الموارإوأّن هذا الوضع أدى  ،واقتصادية

 عدد من دول المنطقة.

 ًارئيس قسم سياسات الغذاء والبيئة باإلنابة في اإلسكوا بالمشاركين، موّجه، السيد محمد الحمديرّحب  -5
وأشار الى التغير النوعي الذي حصل في النظرة الشكر إلى شريَكي اإلسكوا على تعاونهما في تنظيم االجتماع. 

 2030دفعة نحو التكامل من خالل خطة التنمية المستدامة لعام  20+ما وجه مؤتمر ريو، عندتجاه التنمية المستدامة
البيئة لفرض نفسه وتعزيز موقعه  لقطاع ةمؤاتين ذلك يشكل فرصة أوأضاف هداف ومؤشرات. أوما تضّمنته من 

عن أهمية تعزيز قطاع  ،الحمديالسيد وتحّدث من خالل طلب توجيه السياسات لتوفير آليات تنفيذية مناسبة. 
 أّنهوأشار البيئة باألدوات التي تمكنه من تفعيل دوره كشريك حقيقي لقطاعات التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

أثبتت تجارب الدول أّنه في ظّل ضعف األطر القانونية والمؤسسية سيظل الدور اإلشرافي والتنسيقي لقطاع البيئة 
لقيمة المضافة لهذا االجتماع تتمثل في بحث ومناقشة تكامل السياسات العربية العربي غير فّعال. وأضاف أّن ا

 المطلوبة لتحقيق تقدم في المواضيع المطروحة للنقاش.

ّن أفي كلمته،  بوشهري فريدالسيد  للبيئة المتحدة األممالمنسق اإلقليمي لكفاءة الموارد في برنامج  أفاد -6
نتيجة للرعي الجائر وإزالة  لخصبة تساوي ما مقداره مساحة إيرلندامساحة من األراضي ا األرض تفقد سنويًا

. وهذه المشكلة على قدر كبير من الخطورة بخاصة في المنطقة العربية التي تعتبر من أكثر مناطق العالم الغابات
الفقر ترزح معظم بلدانها تحت خط و من أراضيها في المائة 80-70والتي تزيد نسبة التصحر فيها عن  فًاجفا

بوشهري من مشكلة المواد والنفايات الصناعية والخطرة التي أصبحت مشكلة ملّحة في العالم  السيد المائي. وحّذر
للتنمية الصناعية والزراعية المتسارعة والتوسع الحضري المتزايد وانتشار أنماط استهالك جديدة  العربي نظرًا
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شري لبرامج االستهالك واإلنتاج المستدامين الذي تم اعتماده الع اإلطارلى أهمية إوأشار  غير مؤازرة للبيئة.
ن المنطقة العربية كانت من أوائل المناطق التي اعتمدت خارطة طريق لتطبيق هذا ألى إ، و20+خالل مؤتمر ريو

 طار على المستوى اإلقليمي.اإل

والتفويض اإلقليمي ه خلفية تنظيمتناول وبرنامج االجتماع  ،السيد محمد الحمدي استعرضبعد ذلك و -7
المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية وتحدث عن النتائج المتوقعة منه. إلى  المصاحب له، باإلضافة

التحضير . واستعرض ذات عالقة مباشرة بقضايا البيئة التي سيتطرق لها هذا العام، وهي األهدافو المستدامة
لى إ، وأشار كذلك والمخرجات المتوقعة منه همحاورهم أو 2018للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

حول  2018سكوا في شهر آذار/مارس ة األخرى لهذا المنتدى، والتي سبق ان نظمتها اإلالتحضيري اتاالجتماع
 قضايا الطاقة والمياه.

بشأن الترابط  ورقة خلفيةنظرة عامة حول  مصرالبيئة في  حسين اباظة، مستشار وزيرالسيد  عرضم ث -8
بين القضايا البيئية الرئيسية األربعة المدرجة في جدول أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية 

خذ أ. وشدد على أهمية التكامل بين االبعاد البيئية واالقتصادية واالجتماعية عند وضع السياسات مع المستدامة
لى ضرورة إشراك جميع المعنيين في وضع إفاد ألترابط بين جميع القطاعات اإلنتاجية في عين الحسبان، كما ا

لى أهمية مراعاة الثقافة المحلية والعمل إتطرق كذلك كما وتنفيذ السياسات والبرامج، بما في ذلك الفئات المهمشة. 
 وضع السياسات البيئية المتكاملة. لالتوعية والتعليم والتدريب في مجااالبتكار وعلى تطوير 

 : المدن المستدامة والتلوث11الجلسة االولى: نحو تحقيق الهدف  -باء

برامج في برنامج األمم المتحدة  ةا السيدة سهى فاروق، مسؤولمقدمه ومداخلة تخلل الجلسة عرض -9
البيئة واإلسكان والموارد المائية السيد حمو لعمراني، مستشار في إدارة و، (UN-HAPITAT) للمستوطنات البشرية

 .نقاش تيحلقإلى  في جامعة الدول العربية، باإلضافة

الترابط بين التوسع الحضري واالستدامة البيئية في عرضها موضوع في  تناولت السيدة سهى فاروق -10
التنمية المستدامة هي  أهدافن ثلث ألى إوأشارت . أهداف التنمية المستدامة وجدول األعمال الحضري الجديد

ضرورة ي يستدعي لذاألمر امن سكان المنطقة العربية يعيشون في المدن،  في المائة 64ن أذات مكون حضري، و
 العمل على التخطيط الحضري السليم بما يتماشى مع متطلبات االستدامة البيئية.

تراتيجية العربية لإلسكان والتنمية االستدامة البيئية في االسإلى  في مداخلته حمو لعمراني تطرق السيدو -11
هداف، تدمج جميع عناصر االجندات الدولية وهي شاملة للعديد من الغايات واأل ن االستراتيجيةأ. وأفاد الحضرية

هم التحديات ألى إمع بروز االبعاد البيئية في االستراتيجية من خالل إدراجها بشكل غير مباشر في الغايات. وأشار 
ضعف كفاءة استخدام الموارد، وعدم وجود منظومة متكاملة لمعالجة تتمثل في م المدن العربية التي تواجه معظ

 وت االستجابة للمعايير البيئية، وشدد على أهمية وسائل التنفيذ لمعالجة هذه التحديات.االنفايات، وتف

أهمية النظر في المبادرات اإلقليمية القائمة حول موضوع لى إالمشاركون  تطرقوفي معرض النقاش،  -12
التنمية الحضرية، واالستفادة من قصص النجاح المتاحة، والتكامل بين االستراتيجيات ووضع برامج تنفيذية لها؛ 

غفال دعم المناطق الريفية للحدد من النزوح من إوشددوا على ضرورة إيجاد حلول مناسبة للمدن القائمة مع عدم 
لى العمل الجاري من إ. تمت اإلشارة أيضا بالنزوح القسري بسبب النزاعات المتمثلة، وللمشكلة الجديدة األرياف

سيتم الذي قبل اتفاقية األمم المتحدة لصون التنوع البيولوجي حول الترابط ما بين التنوع البيولوجي والمدن، و
 .2018ي سوف يعقد في شرم الشيخ خالل الربع األخير من خالل مؤتمر األطراف الرابع عشر لالتفاقية الذمناقشته 
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التحضر  خالل حلقة النقاش األولى حول االستدامة البيئية في المدن، طرحت أسئلة حول مدى تأثير -13
أهم التحديات لتخطيط وتطوير ، وحول المتنامي على استهالك الموارد والبيئة داخل المدن والمناطق المحيطة

لمدن السليمة أن تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ، وحول إمكان ابيئيًا مناطق حضرية مستدامة
تضمين و يمكن تحسين نوعية الهواء وتعزيز النشاط البدني في آن واحد يةكيف لىإ، باإلضافة المنطقة العربية

الخاص وقيمته  دور القطاع. طرحت كذلك أسئلة حول االعتبارات الصحية في التخطيط الحضري في المنطقة
متطلبات إنشاء بيئة تفعيلية لألعمال للمساهمة في تحقيق أهداف ، والمضافة في تحقيق أهداف التنمية المستدام

 .التنمية المستدامة

ناديا شنوف، مديرة مديرية الحماية  ةالسيد تفادأ، وفي معرض التعليق على هذه األسئلة والطروحات -14
في  70ن أ الجزائر في وزارة البيئة والطاقة المتجددةب األنظمة اإليكولوجيةوالمحافظة على التنوع البيولوجي و

ن الجزائر أمن سكان الجزائر يعيشون في المدن، مما يشكل أثر سلبي على الموارد الطبيعية. وأضافت  المائة
 على اإلرث الطبيعي ةفظاحمللنهج المدن الجديدة اعتماد قانون توجيهي للمدينة وتعمل على معالجة ذلك من خالل 

 لجة مشكلة المساكن الهشة والعشوائية.امع مع

تلوث الهواء ن أ مصر في وزارة البيئةب مصطفى مراد، رئيس الهيئة المركزية لجودة الهواءوأفاد السيد  -15
في مصر ناتج عن سوء التخطيط العمراني، وانه يتم العمل على خطة متكاملة للتعامل مع تلوث الهواء وعلى 

 المحاور البيئية في االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من خالل تخفيض مستوى الجسيمات الصلبة تفعيل
 لى تلوث الهواء.إالتي تؤدي  الدقيقة

أهمية الترابط بين  منظمة الصحة العالمية في السيد حامد بكير، منسق مركز أنشطة الصحة البيئيةوتناول  -16
العالقة بالصحة والبيئة، وعّرف بمفهوم "المدن الصحية" حيث نسب تلوث الهواء هداف التنمية المستدامة ذات أ

واالنبعاثات الناتجة عن قطاع النقل منخفضة، كذلك مستوى االمراض المعدية. وشدد على أهمية الصحة السليمة 
 عن تلوث الهواء. في تحقيق التنمية، خاصة في المنطقة العربية التي تشهد مستويات مرتفعة من الوفيات الناتجة

في مداخلته على أهمية  ماجد الفطيم القابضة في شركة براهيم الزعبي، رئيس قسم االستدامةإالسيد وركز  -17
ن للقطاع الخاص قدرة كبيرة للتحول والتغيير، وله أالشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، حيث 

التنمية المستدامة  أهدافيقة مستدامة. وأفاد انه تم تضمين لدعم االقتصاد بطر دور ريادي في إيجاد حلول عملية
 مارات العربية المتحدة.ر المناخي والبيئة في دول اإلفي استراتيجية الشركة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التغّي

 مدى تأثير، طرحت أسئلة حول الدول التي تشهد صراعات واضطراباتخالل حلقة النقاش الثانية حول  -18
ر المتنامي على استهالك الموارد والبيئة داخل المدن والمناطق المحيطة في سياق حضري هش ومتضرر التحض

، وقدرة مشاركة والتشاور مع الحكومات المحلية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامةالمدى  ، وحولمن الصراعات
 ، مع تحديدع مواجهة مخاطر الكوارثمد والقدرة على الصمود معلى إعطاء األولوية للتخطيط الطويل األ الدول

تعزيز الجهود الرامية إلى تفعيل ية كيفكذلك أسئلة حول  تطرح مبادرات واعدة لبناء القدرة على الصمود.
 يةنوعو، استدامة النظم اإليكولوجية الحضرية والبنى التحتية المادية في المناطق الحضرية المعرضة للكوارث

 .لدوليةمن المنظمات ا المطلوبالدعم 

الصعوبات  السيد زغلول سمحان، مدير عام السياسات والتخطيط في سلطة جودة البيئة في فلسطين تناولو -19
 سيطرة االحتالل على األراضي وعزل المدن عن بعضها البعض،  التي تشهدها المدن الفلسطينية في ظل

 والنفايات، ويزيد من الطلب على المياه. مما يؤثر سلبا على عملية التخطيط ويفاقم مشكلة االزدحام وتلوث الهواء
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لى إ اليمن في وزارة المياه والبيئة في السيد عبد القادر الخراز، رئيس الهيئة العامة لحماية البيئةوأشار  -20
نه ال توجد خطط فعلية في اليمن بسبب االنشغال بالحرب القائمة منذ سنوات، مما يزيد من الضغط على الموارد أ

طالق منح مخصصة لليمن لوضع مشاريع وخطط تنفيذية، وإدخال مناطق الصراع في إانه تم  الطبيعية. وأفاد
 االستراتيجيات التنموية.

عدم ان  ليبيا في الهيئة العامة للبيئةفي  السيد فتحي عواز، مدير إدارة المراقبة والتفتيش البيئيوأفاد  -21
شرعية والعشوائيات وعدم جهوزية البنى التحتية، يزيد من تحديات الهجرة غير ال منيألاالستقرار السياسي وا

 وطنية للتنمية البشرية والحضرية.ى هداف محددة مع رؤألى أهمية وضع استراتيجيات مناسبة ذات إوأشار 

وزارة البيئة  في السيد مصطفى الخضر، وكيل وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانيةوأوضح  -22
ان بالده تمر بمرحلة انتقالية من عدم االستقرار نحو االستقرار، السودان  في تنمية العمرانيةوالموارد الطبيعية وال

 رغم ذلكوأفاد انه  .المفروضة على السودان االقتصاديةهو العقوبات  وان التحدي الرئيسي الذي ما زال قائمًا
محلية، وهناك خطط لمعالجة الصرف الصحي  بإمكانياتعلى المحافظة على البيئة ولكن القائمة نظم الحكم  تساعد

 والنفايات الصلبة، والمحافظة على المياه وزيادة المساحات الخضراء.

وتناولت المناقشات التي تلت الجلسة أهمية القرارات الدولية لحماية البيئية في الدول المستضيفة لالجئين  -23
عادة تأهيل البيئة من جراء تأثير النزاعات إعلى  همية العملأوالتي تتلقى نتائج الصراعات بشكل غير مباشر، و

دعا المشاركون إلى  ، وإيجاد الدعم الضروري لذلك، كماتعزيز التشجير وزيادة المساحات الخضراءو عليها
 .تقدير الكلفة المالية للنزاعات على البيئة

 الجلسة الثانية: االستهالك واإلنتاج المستدامين -جيم

وحدة  في سؤول برامجمالسيد لوك رويتر، ومحمد الحمدي  يدالس قدمها اخلةضان ومدعرالجلسة  تخلل -24
مركز البيئة  برامج في ةمنسق السيدة غادة مغني،؛ واألمم المتحدة للبيئة في منظمة االستهالك واإلنتاج المستدامين
 .لى حلقة نقاشإ، باإلضافة )سيداري( والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا

، تقييم التقدم اإلقليمي العربي في مجال االستهالك واإلنتاج المستداميناستعرض السيد محمد الحمدي  -25
التقدم المحرز في المؤشرات ذات الصلة باالستهالك واإلنتاج سكوا حول الذي أعدته اإلقليمي اإلتقييم ال وتناول

ضم التقييم وأفاد ان  ستهالك واإلنتاج المستدامين(.لال المستدامين )أهداف التنمية المستدامة واالستراتيجية العربية
تم مراجعة ، وانه والفقر وسبل العيش( المادي أربعة مواضيع أساسية وهي )الطاقة؛ والمياه؛ والنفايات واالثر

 االستراتيجية العربية وفي أهداف التنمية المستدامة بغية تحديد مجموعة من الغايات والمؤشرات ذات الصلة في
مرتبًطة  مؤشرًا 21بناًء على المراجعة تم اختيار مجموعة من  وأضاف انه .كل موضوع شرات لتقييمالمؤ

 بناًء على تحليل النتائج تم استعراض التقدم المحرز واالتجاهات على المستوى، وواإلنتاج المستدامين باالستهالك
الرسائل األساسية واستعرض النتائج الرئيسة و .اإلقليمي العربي وكذلك على مستوى المناطق العربية المختلفة

 .لتعزيز االستهالك واإلنتاج المستدامين في المنطقة العربية

 تطوير االستهالك واإلنتاج المستدامين في المنطقة العربيةسبل  في مداخلته السيد لوك رويترتناول  -26
الممول من االتحاد األوروبي جهود مشروع "سويتش ميد" إلى  وتطرق. السياسات والتنفيذوخطط العمل، و

، اإلنتاج المستدامين في منطقة جنوب المتوّسطوالستهالك الّنهوض بريادة األعمال الخضراء وباإلى  والهادف
المغرب وتونس ومصر  وهي فيه، مشاركةسبع دول عربية  طار المشروع فيإلى التجارب الناجحة في إوتطرق 

 ولبنان وفلسطين واألردن والجزائر.
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التي و نتائج المائدة المستديرة الخامسة حول االستهالك واإلنتاج المستدامين غادة مغنيوعرضت السيدة  -27
األمم وسكوا اإلوبتنظيم مشترك من جامعة الدول العربية  2017عقدت في القاهرة في شهر كانون األول/ديسمبر 

في مجال تطوير  المائدة المستديرة جت عنواستعرضت التوصيات المحددة التي نت .المتحدة للبيئة ومركز سيداري
وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودور مؤسسات المجتمع المدني واالعالم، ونقل  ،طر المؤسسيةاأل

كذلك أهمية وضع مؤشرات  تتناولكما . االستهالك واإلنتاج المستدامينوبناء القدرات في مجال  ،التكنولوجيا
 في المنطقة العربية. االستهالك واإلنتاج المستدامين لى تعزيزإلجهود الرامية لرصد وتقييم ا محددة

تبادل خبرات الدول في مشروع "سويتش ميد"، طرحت أسئلة بخصوص حول  الثالثةخالل حلقة النقاش  -28
ف عربية، وكيفية إدماج أهداالدول بعض ال الخبرات والدروس بشأن تعزيز االستهالك واإلنتاج المستدامين في

التحديات التي تواجه تطوير خارطة ، وومؤشرات االستهالك واإلنتاج المستدامين في استراتيجيات التنمية الوطنية
احتياجات الدول العربية للمضي ، وطريق لتنفيذ االستراتيجية العربية اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين

 .امةمن أهداف التنمية المستد 12في تنفيذ الهدف  قدمًا

إطار في ه ان األردن في وزارة البيئة في محمد عفانة، مدير مديرية السياسات والتعاون الدوليأفاد السيد  -29
تعزيز إلى  األدوار، وتأمين المتابعة الجيدة لتحقيق األهداف، باإلضافةال بد من تحديد مشروع "سويتش ميد"، 

التشريعي وتفعيل االستفادة من الصناديق التمويلية. وأشار انه في األردن تتولى وزارة البيئة متابعة هذا  اإلطار
النفايات وآخر بخصوص  إلدارةالملف، وتم وضع عدد من القوانين أهمها، قانون جديد لحماية البيئة، وقانون 

سهل الحصول على التمويل المطلوب  سويتش ميد""ن مشروع أ يضًاأكياس البالستيكية القابلة للتحلل. وأضاف األ
 من الصناديق المعنية.

 في كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في السيد الحسن دومي، رئيس مصلحة التعاون الثنائيوشدد  -30
ع إطار مشرو. وأفاد انه في االستهالك واإلنتاج المستدامينعلى ضرورة تغيير السلوكيات بغية تحقيق  المغرب

، تم التركيز على قطاعين أساسيين في المغرب وهما البناء والزراعة. وتناول االستراتيجية الوطنية "سويتش ميد"
للتنمية المستدامة، وكلفة التقييم البيئي بالمغرب، ووضع برنامج وطني لتلوث الهواء، ودور مركز الكفاءة حول 

 ق من خالل لجان معينة، وتعزيز المساعدة الفنية أهمية التنسي ر المناخ. وأوضح السيد دومي أيضًاتغّي
 والتعاون الدولي.

في لى انه إ فلسطين في سلطة جودة البيئةفي  السيد زغلول سمحان، مدير عام السياسات والتخطيط أشارو -31
وضع خطة  من خالل في فلسطين االستهالك واإلنتاج المستدامين تعزيزتم العمل على  مشروع "سويتش ميد" إطار

همها الزراعة والغذاء واإلسكان واالنشاءات واالبنية الخضراء أوالتركيز على عدد من القطاعات وطنية مع 
وأفاد انه تم وضع استراتيجية للبيئة  والسياحة البيئية، وتصاحبت هذه الخطة مع تنفيذ عدد من المبادرات التطبيقية.

في فلسطين، واستخدام الطاقة الشمسية في المدارس، وتعزيز عبر القطاعية، وتقرير وطني لالقتصاد االخضار 
 القروض الخضراء، مع التنويه ان سلطة جودة البيئية في فلسطين هي المنوطة بمتابعة هذه الخطط والمبادرات.

ان دستور البالد  تونس في وزارة الشؤون المحلية والبيئة في السيد حمزة عبد الرزاق، تقني رئيس أفادو -32
تعزيز اعطى أهمية كبرى للبيئة وللتنمية المستدامة ككل، مما شكل أرضية مناسبة ل 2014لذي اعتمد عام الجديد ا

. وأضاف انه تم وضع استراتيجية وطنية للتنمية االستهالك واإلنتاج المستدامين في إطار مشروع "سويتش ميد"
القطاع السياحي والتوعية بالمسؤولية لالقتصاد األخضر، وتمت إعادة هيكلة  استراتيجية وطنيةالمستدامة، و

 كياس البالستيكية ضمن خطة لى وضع صيغة للقضاء على استعمال األإالمجتمعية للمؤسسات، كما أشار 
 .محددة زمنية
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دور اإلدارات الوسطى في المؤسسات  العربي العربي، وتعزيزأهمية التعاون  وركزت النقاشات على -33
على أهمية تقليل الفقد والتدوير، ودور  صانعي القرار. وتم التشديد أيضًالى إ الصحيحة يصال المعلوماتإل

على  االستهالك واإلنتاج المستدامينمفهوم  إدخال، والغابات الوقائي واستخدامها في تعزيز السياحة البيئية
 .األكاديمي مستوىال

 مكافحة التصحر وتعزيز التنوع البيولوجيالجلسة الثالثة:  -دال

ثالثة عروض ومداخلة قدمها  مكافحة التصحر وتدهور األراضي من الجلسة حول األول القسم شمل -34
المملكة  في وزارة البيئة المياه والزراعة في ر المناخ واالتفاقيات البيئيةعبدو قاسم شريف، المدير العام لتغّيالسيد 

حسين خانصاحب، مدير ، والسيد لزراعيةالمنظمة العربية للتنمية ا في حمد سالم، خبيرأ، والسيد العربية السعودية
السيد  ، ومارات العربية المتحدةاإل في ر المناخي والبيئةوزارة التغّي في إدارة الشراكات والمشاريع الخاصة

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي  في طاهر عبد الكبير، رئيس برنامج مراقبة ومكافحة التصحر
 .القاحلة )أكساد(

جهود المملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة اول السيد شريف في عرضه تن -35
االستراتيجيات المختلفة التي وضعتها المملكة ، وركز على هداف التنمية المستدامةأمن  (15)التصحر والهدف 

، وأفاد البرامج والنشاطات المصاحبةوعلى  بيئة بشكل عاموالغابات والالطبيعية في هذا الصدد حول المراعي 
وركز السيد شريف على أهمية إعطاء موضوع  التنمية المستدامة. بأهدافاستراتيجية البيئة  أهدافانه تم ربط 

الحد من تدهور األراضي ومكافحة التصحر أهمية في االستراتيجيات اإلقليمية وشبه اإلقليمية، وتفعيل العمل 
 زر بين اتفاقيات ريو البيئية الثالثة.آالتحديات، وتعزيز التالعربي المشترك لمواجهات 

خطة دعم الدول العربية لتنفيذ اإلطار االستراتيجي المستقبلي مشروع في عرضه  حمد سالمأشرح السيد  -36
مانة العامة االوأفاد انه قامت من آثار الجفاف.  فوالتخفي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 2018-2030

والمنظمة العربية للتنمية  لجامعة الدول العربية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة
هذه الخطة التي تستند على وثيقة  مجموعة من الخبراء من الدول العربية بإعداد مشروع الزراعية وبالتعاون مع

وتحدث  .الفريق العربي المعني باالتفاقيات البيئيةجتماعات ا ومخرجاتاألمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية 
 هدافها المفصلة، وآليات التمويل المقترحة.أاالستراتيجي للخطة و اإلطارعن 

مارات اإل دولة جهود الوطنية في المجال البيئي فيفي مداخلته على ال السيد حسين خانصاحبوركز  -37
ريع التي تم وضعها وتنفيذها، وأفاد انه تم اعداد خطة برز الخطط والنشاطات والمشاأ، وعرض العربية المتحدة

  2018المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام عمل متكاملة سوف تعرض على 
 في نيويورك.

، في مراقبة التصحر ومكافحته (أكساد)جهود المركز العربي إلى  في عرضه السيد طاهر عبد الكبيرأشار  -38
هذه  جادرتم إفقد لذا إلى زمن طويل  أن التعامل مع قضايا التصحر والحد من عمليات التدهور يحتاجوأفاد 

محور تثبيت الرمال والحد من العواصف  :المحاور الرئيسية التالية ركزت علىعمل  ةضمن خط المواضيع
محور األراضي  ،العربيةمحور إعادة تأهيل األراضي المتدهورة في الدول  ،محور مراقبة التصحر ،الغبارية
 .محور التعاون مع اآلليات العربية والدولية المعنية بمكافحة التصحر، والجبلية

مشكلة التصحر وتدهور  ن جميع الدول العربية تعاني منأعلى  وشدد المشاركون في معرض النقاش -39
من الغذائي واأل نوع البيولوجير المناخ وفقدان التذات عالقة مباشرة بتغّيو، وهي مشكلة عابرة للحدود األراضي
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وتم التركيز على أهمية خلق اندماج بين االتفاقيات البيئية المختلفة، وتشجيع الدول العربية على إبرام  .والصحة
التشريعات والقوانين  وضعخضر وألى أهمية إنشاء صندوق عربي إ. وتمت اإلشارة اتفاقيات شراكة فيما بينها

 في المنطقة العربية. وبناء قدرات المجتمعات المحلية لحماية األراضي، وتعزيز دور االعالم والتوعية

عرض قدمته السيدة شهيرة وهبي،  من الجلسة حول مكافحة التصحر وتدهور األراضي الثانيالقسم  تخلل -40
 لى حلقة نقاش.إة الدول العربية، باإلضافة رئيسة الموارد الطبيعية، االستدامة والشراكات في جامع

مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وهو اآللية تناولت السيدة وهبي في عرضها نشاطات  -41
ن للمجلس عدد من اللجان أالعربية اإلقليمية للتنسيق والتعاون في كافة مجاالت البيئة والموارد الطبيعية. وأفادت 

، المتعلقة بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجيبمتابعة االتفاقيات البيئية المعني ومنها الفريق  الفنية وفرق العمل،
ويعقد هذا الفريق اجتماعات دورية كل سنة بمشاركة نقاط االتصال الوطنية المعنية والمنظمات ذات الصلة 

االعداد والتحضير ، لعربية لالتفاقياتمتابعة التقدم في تنفيذ الدول اهداف الفريق، أهم أومن  والمجتمع المدني.
عقد اجتماعات تنسيقية للتحضير لمؤتمرات االطراف الخاصة بكل واإلقليمية،  ةللمؤتمرات والفعاليات الدولي

لى الدول العربية أو إنقل الخبرات من المنظمات ، وقامة شراكات بين الدول العربية والمنظمات المعنيةإ، اتفاقية
 لى تعزيز دوره وعمله.إ. وأضافت ان هذا الفريق يحتاج نفسها بين الدول العربية

 رئيس اللجنة التحضيرية ونقطة االتصال الوطنيةفاد السيد حمد اهلل زيدان، أالرابعة، خالل حلقة النقاش  -42
ستستضيف جمهورية مصر العربية  المصرية ان وزارة البيئةل 2018مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي في 

، 2018في مدينة شرم الشيخ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر  2018ر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي لعام مؤتم
وهذه المرة األولى الذي يعقد مثل هذا االجتماع في دولة عربية. وأوضح انه ستتم مناقشة مواضيع الطاقة والتعليم 

لى دمج التنوع البيولوجي بقطاعات السياحة إوالصناعة والصحة وعالقة ذلك بالتنوع البيولوجي، باإلضافة 
سماك. وأفاد انه ستتم دعوة وزراء جميع هذه القطاعات المذكورة للمشاركة في المؤتمر، وذلك والزراعة واأل

 لتحقيق اإلفادة األمثل.

مكتب اليونيسكو االقليمي للعلوم في الدول العربية  في السيدة السا ستوت، متخصصة برامج وضحتأو -43
 لك العديد من العوائق التي تواجه التنوع البيولوجي في المنطقة العربية، ومنها عدم توفر البيانات المطلوبةان هنا

لتحقيق  والدراسات والموارد، وأضافت ان هنالك غياب آلليات التعاون واللجان الوطنية الالزمة، للرصد والمتابعة
االلتزام الوطني بتعزيز التنوع البيولوجي، همية أاألطراف. وشددت على االتفاقات البيئية المتعددة  التكامل بين

لجهود التي تمت في البحرين بالتعاون مع األمم المتحدة للبيئة لواستعرضت مثال  وإيالء الموازنات الوطنية لذلك.
المشاريع  مؤسسة ماجد الفطيم حيث تم العمل على إدماج موضوع التنوع البيولوجي فيدور القطاع الخاص كو

نواع لألدور محيطات المحميات الطبيعية التابعة لليونيسكو كموائل حية للحفاظ على الموارد الجينية التنموية، و
مم مع برنامج األبالتعاون مبادرة اليونيسكو و ،المتدهورة البيئيةحياء النظم إعادة إة الستعمالها في برامج صيلاأل

المتعلقة بالحفاظ على و "اإلدارة المستدامة لألراضي في حوض القرعون" ضمن مشروعالمتحدة للتنمية في لبنان 
 التنوع البيولوجي.

 المملكة العربية السعودية في مدير عام الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة نايف شلهوب،السيد  تحدثو -44
مجتمعية سريعة في جميع  هداف التنمية المستدامة، وتشمل تغيراتأالتي تلتزم ب 2030عن رؤية المملكة لعام 

القطاعات. وأضاف ان هنالك حراك وطني قوي لدمج المعايير البيئية بشكل صارم، وتعزيز التفتيش البيئي والنقل 
 .، وتحدث عن مبادرة "وطن اخضر وعام اخضر" للتوعية البيئيةالمحميات الطبيعية تعزيز، والعام
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األمم المتحدة دور االعالم كشريك أساسي في مؤتمر على أهمية اش قالنفي معرض وشدد المشاركون  -45
في شرم الشيخ وانه سيتم تنظيم عدد من األنشطة لتوعية اإلعالميين والشباب، وأفادت  2018للتنوع البيولوجي لعام 

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية انها ستقوم بتنظيم حدث جانبي على هامش المؤتمر. تم كذلك التركيز على أهمية
، مع دعوة بمتابعة االتفاقيات البيئية المتعلقة بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي المعنيتفعيل نشاط الفريق العربي 

ى لى أهمية دراسات الجدوإللمنظمات للمشاركة بشكل فعال في اجتماعات الفريق. تطرق المشاركون كذلك 
 صناف الحيوية.إلتجار باألوكيفية تأمين الدعم المالي والتقني لمراقبة ومنع ا االقتصاديةاالجتماعية و

 الرابعة: مناقشة حول الترابط واوجه التآزر في تنفيذ الجلسة  -هاء
 هداف التنمية المستدامةأمن  15و 12و 11األهداف 

هداف التنمية أمن  15و 12و 11الترابط واوجه التآزر في تنفيذ األهداف  تمت مناقشة الرابعةوفي الجلسة  -46
السبل التي يمكن للدول العربية من خاللها أن تصبح أكثر قدرة على الصمود في وجه لى إوتم التطرق  ،المستدامة

 مخاطر التلوث واستنفاد الموارد الطبيعية؛ وان تحافظ على النظم البيئية األرضية من أجل بيئة صحية ومنتجة؛ 
من وسائل التنفيذ  وتم التركيز على أهمية استفادة المنطقة وإنتاج أكثر استدامة.ن تتحول إلى أنماط استهالك أو

، الحوافز الخضراء، وبناء الشراكات من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
 .مستدامة في المنطقة العربيةمنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية الوالعلوم والتكنولوجيا ودور 

 لجلسة الخامسة: الجلسة الختاميةا -واو

التي ستدرج في الوثيقة الختامية خُلص المشاركون إلى عدد من الرسائل الرئيسية في الجلسة الختامية  -47
التي سُترفع إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي سيعقد في نيويورك في 

 26-24ي الفترة فبيروت ، وذلك من خالل المنتدى العربي للتنمية المستدامة المزمع عقده في 2018تموز/يوليو 
 .2018نيسان/ابريل 

 تنظيم األعمال -لثًاثا

 المكان والزمان -ألف

التحضيري اإلقليمي حول قضايا البيئة والموارد الطبيعية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة االجتماع قد ُع -48
 .2018نيسان/أبريل  12و 11القاهرة في العربية في مقر جامعة الدول في  2018والمنتدى السياسي الرفيع المستوى 

 الحضور -باء

 ثماني وعشرون، المنّظمة لالجتماع جهاتال ممثلي نوا، إضافة إلىتضّم مشاركًا 63 االجتماعحضر  -49
وترد قائمة  .المنّظمات اإلقليمية والدوليةمن  عددوخبراء من  ،في الدول العربية البيئةوزارات  يمثلون رًايخب

 هذا التقرير.ب المشاركين في المرفق
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 األعمال جدول -جيم

 تخللتها على جدول األعمالالبنود التالية المدرجة الجلسة االفتتاحية، خّصصت جلسة لكّل من  عقب -50
 :عروض ومناقشات

 ؛: المدن المستدامة والتلوث11نحو تحقيق الهدف  )أ(
 ؛االستهالك واإلنتاج المستدامين )ب(
 ؛مكافحة التصحر وتعزيز التنوع البيولوجي )ج(

 .المستدامةهداف التنمية أمن  15و 12و 11وجه التآزر في تنفيذ األهداف أمناقشة حول الترابط و (د)

 لمنتدى العربي حول التنمية المستدامةالرسائل الرئيسية للالجتماع الجلسة الختامية  وناقش المشاركون في -51
 إليها. واصالتي خُل

 التقييم -دال

مشاركًا، رأوا جميعًا أّن االجتماع  22ُوّزع استبياٌن على المجتمعين لتقييم االجتماع ونتائجه، أجاب عليه  -52
والعروض التي قّدمها المشاركون جيدة جدًا، وأّن االجتماع حّقق أهدافه وكانت أهدافه واضحة، وشّكل محفاًل 
هامًا للمشاركة الفعالة والنقاش الشفاف. وأّكدوا، في المجمل، على أهمية متابعة نتائج االجتماع والقضايا التي 

ترحوا أن يتم إيالء وقت أطول للنقاش مواضيع تحتاج لوقت أطول من النقاش، حيث ان بعض تمحور حولها، واق
المواضيع كانت تحتاج إلى وقت أطول للنقاش، والوقت المحدد لبعض الجالسات كان قصير، كما اقترحوا تقليل 

 العروض وتقديمها بصورة مختصرة.

 الوثائق -هاء

 الرابطمن خالل  ،إلسكوااإللكتروني لموقع الدمت خالل االجتماع على يمكن االطالع على العروض التي ُق -53
 .issues-environmental-meeting-preparatory-https://www.unescwa.org/events/arab-2018التالي: 

  

https://www.unescwa.org/events/arab-preparatory-meeting-environmental-issues-2018
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 )*(لمرفقا

 قائمة المشاركين

 الدول العربية والدول األعضاء  -ألف
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 السيد محمد موسى عفانه
 مدير مديرية السياسات والتعاون الدولي

 وزارة البيئة
 أم أذينة، شارع الملك فيصل

 عّمان، األردن
 +(962 – 6) 5560113هاتف: 

 +(962 – 7) 99388480خليوي: 
 +(962 – 6) 5560288فاكس: 

 afaneh79@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 
mohamad.afaneh@moenv.gov.jo 

 
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 السيد حسين خانصاحب

 مدير إدارة الشراكات والمشاريع الخاصة
 وزارة التغّير المناخي والبيئة

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
 +(971 – 4) 214 8406هاتف: 

 +(971 – 55) 600 7707خليوي: 
 +(971 – 4) 2655 822فاكس: 

 hhkhansaheb@moccae.gov.aeالبريد اإللكتروني: 
 

 الجمهورية التونسية
 

 السيد حمزه يوسف عبد الرزاق
 تقني رئيس

 اإلدارة العامة للتنمية المستدامة
 الشؤون المحلية والبيئةوزارة 
 تونس

 +(216) 2489 4445خليوي: 
 +(216) 7195 5360فاكس: 

 hamza.youssef@mineat.gov.tnالبريد اإللكتروني: 
 

 الجزائر
 

 السيدة نادية شنوف
 مديرة

 مديرية الحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي 
 واألنظمة اإليكولوجية

 وزارة البيئة والطاقات المتجددة
 الجزائر
 +(213) 21 43 28 75هاتف: 

 +(213) 772 20 33 90خليوي: 
 +(213) 21 43 28 48فاكس: 

 chenoufnadia@yahoo.frالبريد اإللكتروني: 

 جمهورية جيبوتي
 

 عوالهحسن السيد فؤاد 
 إدارة البيئة والتنمية المستدامة –موظف 

 وزارة اإلسكان والتعمير والبيئة
 جيبوتي ،بلبال

 +(253) 21 35 1020هاتف: 
 +(253) 7785 6504خليوي: 
 +(253) 2135 4837فاكس: 

 foud_dj1@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
 

 جمهورية السودان
 

 السيد عمر مصطفى عبد القادر الخضر
 وكيل وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية

 وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية
 نالخرطوم، السودا

 +(249) 5518 5882هاتف: 
 +(249) 9 1215 9183خليوي: 
 +(249) 1 5495 2040فاكس: 

 menrpd2017@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
   omeralkhidir@gmail.com 
 

 سلطنة ُعمان
 

 السعدي السيد سالم
 رئيس قسم التنمية المستدامة

 دائرة البيئة والتنمية المستدامة
 وزارة البيئة والشؤون المناخية

 مسقط، سلطنة ُعمان
 +(968) 9932 4032هاتف: 
 +(968) 2440 4798فاكس: 

 salem.alsaadi@meca.gov.omالبريد اإللكتروني: 
 

 دولة فلسطين
 

 السيد زغلول سمحان
 مدير عام السياسات والتخطيط

 اإلدارة العامة للسياسات والتخطيط
 سلطة جودة البيئة

 فلسطين ،رام اهلل
 +(970 – 2) 240 3495هاتف: 

 +(970) 599 264225خليوي: 
 +(970 – 2) 2403494فاكس: 

 zaghloulsamhan@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
 

_________________ 

 )*( صدر هذا المرفق كما ورد من القسم المعني. 
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 الجمهورية اللبنانية
 

 السيدة مروه ياسين
 مهندس تنظيم مدني

 مصلحة البيئة السكنية
 وزارة البيئة

 لبنان ،بيروت
 +(961 – 3) 948269خليوي: 

 marwa_a_yassine@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
 

 ليبيا
 

 السيد فتحي عواز
 مدير إدارة المراقبة والتفتيش البيئي

 الهيئة العامة للبيئة
 ليبياطرابلس، 

 +(218) 92 564 0183هاتف: 
 +(218) 91 896 6893خليوي: 
 +(218) 214 870 266فاكس: 

 fathiamer98@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
 

 ورية مصر العربيةهجم
 

 السيد حسين أباظة
 لالقتصاد األخضر والتنمية المستدامة مستشار وزير البيئة

 وزارة البيئة
 مصر ،القاهرة

 +(2012) 7444 2798خليوي: 
 hussein.m.abaza@gmail.com البريد اإللكتروني:

 
 السيد أبو بكر حسانين

مدير إدارة المؤتمرات الدولية ومنسق التعاون العربي 
 واألفريقي

  –نقطة االتصال الوطنية لجامعة الدول العربية 
 التعاون الدولي

 وزارة البيئة
 مصر ،القاهرة
 +(202) 2525 6463هاتف: 

 +(20100) 569 5492خليوي: 
 +(202) 25266016 – 2525 6490فاكس: 

 abubakrhamdi@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 
 
 عبد الرحيممحمد لسيد شريف ا

 رئيس اإلدارة المركزية للتغيرات المناخية
 وزارة البيئة

 مصر ،القاهرة
 +(2010) 01411429خليوي: 

 محمد عيسى السيد محمد معتمد
 ون الدوليارئيس وحدة المؤشرات والتع

 وزارة البيئة
 القاهرة، مصر

 +(2010) 60006544خليوي: 
 mohamed.moatamed@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 
 عبد الشافي السيدة سماح صالح

 مكتب الوزير – رئيس وحدة التنمية المستدامة
 وزارة البيئة

 القاهرة، مصر
 +(2010) 01405220خليوي: 

 samah.saleh52014@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
 

 السيدة عبير لطفي أبو زيد
 لعالقات الدولي وارئيس اإلدارة المركزية للتعاون 

 والدعم الفني
 وزارة البيئة

 مصر ،القاهرة
 +(2010) 05292523خليوي: 

 
 السيد حمد اهلل حافظ زيدان
 ونقطة االتصال الوطنيةرئيس اللجنة التحضيرية 

 2018مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي 
 وزارة البيئة

 القاهرة، مصر
 +(2010) 00066561خليوي: 

 hhzedan@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
 

 حماده عبد الحميد أحمد السيد أيمن
 واألجناساألنواع مدير عام تنوع 

 قطاع حماية الطبيعة
 وزارة البيئة –المصري  از شئون البيئةجه

 القاهرة، مصر
 +(2010) 00418222 خليوي:

 aymanhamada@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 
 

  السيد مصطفى محمد مراد مصطفى
 رئيس اإلدارة المركزية لنوعية الموارد المائية

 قطاع نوعية البيئة
 وزارة البيئة

 مصر ،القاهرة
 +(202) 25247230فاكس: 

 +(2010) 04264714خليوي: 
 moustafa_mourad@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
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 )تابع( جمهورية مصر العربية
 

 السيدة سحر عبد الرحمن لبيب
 باحث بيئي

 التنمية البيئية –اإلدارة البيئية 
 جهاز شئون البيئة

 وزارة البيئة
 القاهرة، مصر

 saharlabibkarem@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
 

 المملكة المغربية
 

 السيد الحسن دومي
 رئيس مصلحة التعاون الثنائي

 قسم التعاون الدولي
 كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بالمغرب

 الرباط، المغرب
 +(212) 537 57 06 46هاتف: 

 +(212) 661 50 41 07خليوي: 
 +(212) 537 57 66 37فاكس: 

 elh.doumi@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
 

 ةالسيدة فتيحة لخبيز
 خبيرة

 مديرية الدراسات والمراقبة والتخطيط
 كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بالمغرب

 المغرب
 +(212) 537 57 0638هاتف: 

 +(212) 66137 4213خليوي: 

 +(212) 537 57 6642فاكس: 
 fatihalakhbiza@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 
 المملكة العربية السعودية

 
 شلهوب بن صالح بن محمد السيد نايف
 وارد الطبيعيةملامدير عام 

 لألرصاد وحماية البيئةالهيئة العامة 
 جدة، المملكة العربية السعودية

 +(966 – 1) 2423 7611هاتف: 
 +(966 – 50) 565 5 811خليوي: 

 nshalhoub@pme.gov.saالبريد اإللكتروني: 

 شريفبن محمد ال قاسمبن  هالسيد عبد
 ر المناخي واالتفاقيات البيئيةللتغّيمدير عام اإلدارة العامة 

 وزارة البيئة والمياه والزراعة
 المملكة العربية السعودية

 +(966 – 50) 5493688خليوي: 
 abdu646@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 

 
 السيد ياسر صالح اليامي

 باحث اقتصادي
 المناخية واالتفاقيات البيئيةر اإلدارة العامة للتغّي

 وزارة البيئة والمياه والزراعة
 الرياض، المملكة العربية السعودية

 1215داخلي:  +(966 – 11) 2038888هاتف: 
 +(966 – 56) 3030002خليوي: 

 yalyami@mewa.gov.saالبريد اإللكتروني: 
 

 زيد بن غنامالسيد سلمان بن 
 مكتب وكيل الوزارة للبيئة والمياه والزراعة

 وزارة البيئة والمياه والزراعة
 الريا، المملكة العربية السعودية

 +(966 – 55) 5606101خليوي: 
 

 موريتانيا
 

 السيد محمد النور أحمد
 رئيس مصلحة

 وزارة البيئة والتنمية المستدامة
 نواكشوط، موريتانيا

 +(222) 2613 3313خليوي: 
 mnour@live.frالبريد اإللكتروني: 

 
 يةاليمنالجمهورية 

 
 الخرازمحمد السيد عبد القادر 

 رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة
 وزارة المياه والبيئة

 عدن، اليمن
 +(967) 7 7747 9801خليوي: 
 +(967) 224 2371فاكس: 

 ecc@hotmail.com-kالبريد اإللكتروني: 

 
 المنظمات غير الحكومية –الخبراء   -باء

 
 السيد محمد محمود السيد

 نائب المنسق العام
 "رائد"الشبكة العربية للبيئة والتنمية 

 مصر ،القاهرة
 +(202) 25161519 – 25161245هاتف: 

 +(20100) 5550518خليوي: 
 +(202) 25162 961فاكس: 

 mohamed_m_m@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 

info@raednetwork.org 
 السيدة ميرنا محمد هاني

 منسق مشروعات
 الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"

 القاهرة، مصر
 +(202) 25161519 – 25161245هاتف: 
 +(202) 25162 961فاكس: 

 info@raednetwork.orgالبريد اإللكتروني: 
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 السيد إبراهيم الزعبي
 االستدامة رئيس

 شركة ماجد الفطيم القابضة
 60811 ص. ب.:
 مارات العربية المتحدةدبي، اإل
 +(971 – 4) 206 1910هاتف: 

 +(971 – 56) 681 6685خليوي: 
 Ibrahim.alzubi@maf.aeالبريد اإللكتروني: 

 اآلنسة عفاف علي نصار
 موظفة
 المشاريعإدارة 

 كارفور –شركة ماجد الفطيم 
 القاهرة، مصر

 +(2010) 01454419خليوي: 
 affaf.nassar@maf.aeالبريد اإللكتروني: 

 
 والدولية اإلقليميةالعربية والمنظمات   -جيم

 
 الهيئة العربية للطاقة الذرية

 
 السيد فاخر عكور

 خبير ورئيس قسم علوم الحياة والبيئة
 الهيئة العربية للطاقة الذرية

 تونس
 +(216) 7180 8400هاتف: 

 +(216) 5603 8241خليوي: 
 fakagr67@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 
 لةالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاح

(ACSAD) 
 

 السيد طاهر بن عبد الحفيظ عبد الكبير
 رئيس برنامج مراقبة ومكافحة التصحر

 إدارة األراضي واستخدامات المياه
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة 

 قاهرةمكتب ال –)أكساد( 
 القاهرة، مصر

 +(2011) 2037 7838خليوي: 
 t_abdelkebir@yahoo.frالبريد اإللكتروني: 

 
 (AFYE) التحاد العربي للشباب والبيئةا

 
 السيد ممدوح رشوان

 أمين عام االتحاد العربي للشباب والبيئة
 القاهرة، مصر

 +(2012) 2717 5425خليوي: 
 +(202) 2256 1116فاكس: 

 eyde20@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
 

 (AIDMO) المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
 

 أحمد األنصاريالسيد شريف بن عرفه 
 المكتب اإلقليمي بالقاهرةالمكلف بتسيير أعمال 

 مكتب القاهرة –المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 
 القاهرة، مصر

 +(202) 2358 3990هاتف: 
 +(2010) 0152 1351خليوي: 
 +(202) 2380 3880فاكس: 

 aidmoroc@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 
 

 (AOAD) المنظمة العربية للتنمية الزراعية
 

 السيد كامل عامر
 رئيس مكتب اإلقليمي األوسط بالقاهرة

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية
 القاهرة، مصر

 +(202) 333 65795 – 3336 5798هاتف: 
 +(2012) 7065 1142خليوي: 

 k.amer@aoad.orgالبريد اإللكتروني: 
 

 أحمدالسيد أحمد سالم 
 مكتب المدير العام –خبير 

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية
 الخرطوم، السودان

 +(2499) 66211140خليوي: 
 as.ahmed@aoad.orgالبريد اإللكتروني: 

   as.ahmed1964@yahoo.fr 
 

 منظمة المرأة العربية
 

 آالء الروبي
 باحث 

 إدارة التخطيط والبرامج
 منظمة المرأة العربية

 القاهرة، مصر
 +(202) 37484823هاتف: 

 +(2010) 14827148خليوي: 
 info@arabwoman.org.netالبريد اإللكتروني: 

 
 (CEDARE) لإلقليم العربي وأوروبامركز البيئة والتنمية 

 
 السيد حسام عالم

 المدير اإلقليمي
 قطاع النمو المستدام

 مركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا )سيداري(
 مصر ،القاهرة
 +(202) 2451 3918هاتف: 

 +(20100) 5840814خليوي: 
 hallam@cedare.intالبريد اإللكتروني: 
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  مركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا
(CEDARE) )تابع( 

 
 سيد أحمد مغني هالسيدة غاد

 منسق برامج
 قطاع النمو المستدام

 مركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا )سيداري(
 مصر ،القاهرة
 +(202) 2451 3918هاتف: 

 +(2010) 0999 3900خليوي: 
 +(202) 451 3918فاكس: 

 gmoghny@cedare.intالبريد اإللكتروني: 
 

 مجلس الوحدة االقتصادية العربية
 

 البيوكسليم حسين السيد حسين 
 باحث اقتصادي

 إدارة التنسيق والتخطيط
 مجلس الوحدة االقتصادية العربية –األمانة العامة 
 القاهرة، مصر

 +(202) 3760 2459هاتف: 
 +(2010) 9758 9688خليوي: 

 albayouk.law@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
 

 مجلس وزراء الداخلية العرب
 

 السيد وائل محمد الشامي
 قاتمسؤول اإلعالم والعال

 المكتب العربي لإلعالم األمني
 مجلس وزراء الداخلية العرب

 القاهرة، مصر
 +(202) 23846883فاكس: 

 council.org-media@aimالبريد اإللكتروني: 

 (EU) بعثة االتحاد األوروبي لدى مصر
 

 السيد ستيفانو بانيغيتي
 ر المناخي/القسم االقتصاديالبيئة والتغّيمدير برنامج 

 بعثة االتحاد األوروبي لدى مصر
 القاهرة، مصر

 +(202) 2461 9860 328هاتف: 
 +(2012) 0293 4156خليوي: 

 stefano.panighetti@eeas.europa.euالبريد اإللكتروني: 

 
 الغرف العربية للعالقات واالتصالاتحاد 

 
 السيد محمود يوسف
 مستشار األمين العام

 اتحاد الغرف العربية للعالقات واالتصال
 القاهرة، مصر

 +(202) 2350 2270هاتف: 
 +(2010) 6444 4476خليوي: 

 mahmoud.guard@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المنظمات الدولية ومنظمات األمم المتحدة  -دال

 
  التابعة لألمم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة 

(UN-FAO) 
 

 السيد محمد عبد الوهاب أحمد
 خبير السياسات

 المكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا –الفاو 
 القاهرة، مصر

 2735داخلي:  +(202) 3331 6000هاتف: 
 +(2010) 9468 3070خليوي: 

 mohamed.ahmed@fao.orgالبريد اإللكتروني: 

 سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي
 

 فرنكلالسيدة آمي آن 
 رئيسة قسم

 سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي
 مونتريال، كندا

 +1 514 288 2220هاتف: 
 +1 514 224 3564خليوي: 
 +1 514 288 6588فاكس: 

 amy.fraenkel@cb.intالبريد اإللكتروني: 
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  برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
(UN-HABITAT) 
 

 محمد عثمان حسين السيدة سهى فاروق
 مسؤول برامج

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
UN-HABITAT 

 المكتب اإلقليمي للدول العربية
 مصر ،الجيزة، القاهرة ،الدقي

 +(2010) 76890831خليوي: 
 soha.farouk@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 
 السيد طارق عبد المنعم

 اختصاصي في إدارة المعرفة والمتابعة
 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

 المكتب اإلقليمي للدول العربية
 مصر ،الجيزة، القاهرة ،الدقي

 +(202) 3761 8812هاتف: 
 +(2012) 2415 7004خليوي: 
 +(202) 3761 8813فاكس: 

 monem@unhabitat.org-tarek.abdelالبريد اإللكتروني: 
 

 خلود ماهر محمد اآلنسة
UN Intern 

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 المكتب اإلقليمي للدول العربية

 مصر ،الجيزة، القاهرة ،الدقي
 +(202) 26789101هاتف: 

 +(2010) 13633854خليوي: 
 khloud.hamer@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 (UNESCO) منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم
 

 ستوتيوسف السيدة إلسا 
 متخصصة برامج

 قسم العلوم الطبيعية/علوم اإليكولوجيا واألرض
 مكتب اليونيسكو اإلقليمي للعلوم في الدول العربية

 مصر ،الجيزة، القاهرة
 7026داخلي:  +(202) 3826 18/8912هاتف: 

 +(2010) 9948 6033خليوي: 
 +(202) 3826 8919فاكس: 

 e.sattout@unesco.orgالبريد اإللكتروني: 
 

 المركز اإلقليمي للصحة البيئية –لمية منظمة الصحة العا
(WHO/CEHA) 
 

 السيد حامد باكير
 صحة البيئةمنسق إدارة 

ر المستشار اإلقليمي في المياه والصرف الصحي والتغّي
 المناخي والصحة

 المركز اإلقليمي للصحة البيئية –منظمة الصحة العالمية 
(WHO/CEHA) 

 ان، األردنعّم
 +(962 – 6) 5100656هاتف: 

 +(962 – 79) 9632632خليوي: 
 +(962 – 6) 5516591فاكس: 

 bakirh@who.intالبريد اإللكتروني: 
 
 
 
 

 
 منظمي االجتماع  -هاء

 
 جامعة الدول العربية

 
 وهبيحسن شهيرة  ةالسيد

 تشراكارئيسة استدامة الموارد الطبيعية وال
 جامعة الدول العربية

 مصرالقاهرة، 
 +(202) 2 5750511هاتف: 

 +(20100) 6688105خليوي: 
 +(202) 2 5740 3321فاكس: 

 shuhryar@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 
   envsusdev.dept@las.int 
 

 السيدة ندى العجيزي
 مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي

 جامعة الدول العربية
 مصرالقاهرة، 

 nagizy@las.intالبريد اإللكتروني: 

 السيد حمو لعمراني
 مستشار

 إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية
 جامعة الدول العربية

 مصر ،القاهرة
 +(2010) 6300 8403خليوي: 

 hammou.laamrani@cimonline.deالبريد اإللكتروني: 
 

 السيد محمد عبد المقصود حسن
 موظف باحث
 امة والتعاون الدوليالتنمية المستد
 العربية جامعة الدول

 القاهرة، مصر
 mohamed.maksoud@las.intالبريد اإللكتروني: 
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 )تابع( جامعة الدول العربية
 
 محمد كماليا

 مسؤول فريق مكافحة التصحر
 إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية

 الدول العربيةجامعة 
 ساحة التحرير، القاهرة، مصر

 +(2010) 93455706خليوي: 
 kamalikamali7@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 

 
 السيد مصطفى سعدي عباس

 محلق أول
 أدارة البيئة واإلسكان والمياه والتنمية المستدامة

 القطاع االقتصادي
 ميدان التحرير، القاهرة، مصر

 +(202) 25750511هاتف: 
 +(2011) 55666698خليوي: 
 +(202) 25743023فاكس: 

 Mustafa.saadi@las.intالبريد اإللكتروني: 
 

  المكتب اإلقليمي لغرب آسيا –األمم المتحدة للبيئة 
(UN Environment) 
 

 السيد فريد بو شهري
  المكتب اإلقليمي لغرب آسيا –األمم المتحدة للبيئة 

(UN Environment) 
 المنامة، البحرين
 +(973) 1781 2770هاتف )مباشر(: 

 770داخلي:  +(973) 1781 2777هاتف: 
 +(973) 36044855 – 39661161خليوي: 
 +(973) 1782 1/5110فاكس: 

 fareed.bushehri@un.orgالبريد اإللكتروني: 
   fareed.une@gmail.com 
 

 تريالسيد لوك رو
 مسؤول برامج

 وحدة االستهالك واإلنتاج/قسم االقتصادي
 األمم المتحدة للبيئة

 باريس، فرنسا
 +(33 0) 14437 1987هاتف: 

 luc.reuter@un.orgالبريد اإللكتروني: 

  لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 )اإلسكوا(

 
 السيد محمد الحمدي

 مسؤول اقتصادي أول
 إدارة سياسات التنمية المستدامة/والبيئة قسم سياسات الغذاء

 +9611978524 هاتف:
 +9611981510فاكس: 

 hamdi@un.org-alالبريد اإللكتروني: 
 

 السيدة الرا جدع
 مساعد باحث

 إدارة سياسات التنمية المستدامة/والبيئة سم سياسات الغذاءق
 +9611978532هاتف: 
 +9611981510 فاكس:

 geadahl@un.orgالبريد اإللكتروني: 
 

 السيد منعم مرة
 مساعد إداري

 إدارة سياسات التنمية المستدامة/والبيئة قسم سياسات الغذاء
 +9611978525 هاتف:
 +9611981510 فاكس:

 murrahm@un.org :البريد اإللكتروني

 
 البريدي لإلسكواالعنوان 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
 )اإلسكوا(

 بيت األمم المتحدة
 شارع رياض الصلح

 8575-11ص. ب.: 
 بيروت، لبنان

 +(961 – 1) 981501 هاتف:
 +(961 – 1) 981510 فاكس:
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